
Z á z n am   č. 2 / 2021 

zo zasadnutia komisie výstavby a životného prostredia 

pri Mestskom zastupiteľstve v Bytči zo dňa 16.06.2021 

 

Prítomní zasadnutia: PhDr. Martin Gácik – predseda komisie a poslanec MZ,  

Ing. Juraj Babušík – poslanec MZ, Miroslav Frolo – poslanec MZ, Jozef Kolkus,  

Ing. Ján Melocik. 

Neprítomní: Bc. Július Kozák – poslanec MZ (ospravedlnený). 

Zasadnutia komisie sa okrem jej členov zúčastnil:  

– Ing. Waldemar Oszczęda – zapisovateľ. 

 

Miesto a čas konania: – miestnosť č. 1, zasadačka MsÚ v Bytči (prízemie budovy úradu) 

                                      15,00 hod.  

 

Komisia bola schopná uznášania, pretože na jej zasadnutí boli prítomní 5 členovia  

(PhDr. Martin Gácik, Ing. Juraj Babušík, Miroslav Frolo, Jozef Kolkus, Ing. Ján Melocik), z 

celkového počtu 6 osôb.  

 

Na predmetnom zasadnutí komisie VaŽP, ktoré viedol jej predseda PhDr. Martin Gácik – 

poslanec MZ, boli prerokúvané nasledovné záležitosti: 

 

1. Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31. 03. 2021. 

 

    Prítomní členovia komisie sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili orgánom  

    mesta Plnenie programového rozpočtu Mesta Bytča k 31.03.2020, zobrať na vedomie. 

 

2. Zmena rozpočtu RO č. 4/2021 k 31.07.2021 – návrh. 

 

    Prítomní členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili a odporučili orgánom  

    mesta návrh Zmeny rozpočtu RO č. 4/2021 k 31.07.2021, schváliť, vrátane výdavku vo  

    výške 15 tis. € na vyhotovenie projektovej dokumentácie projektu ZŠ Mierová „Zníženie  

    spotreby el. energie“ pre realizáciu zámeru o predpokladanom náklade cca 500 tis. €. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2021 z 1. júla 2021, o zrušení  

    Elokovaného pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a  Výdajnej školskej jedálne Malá Bytča  

    103, Bytča ako súčastí Materskej školy, Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej  

    školy, Malá Bytča 103, Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálni, Malá Bytča 103,  

    Bytča.    

 

    Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta Všeobecne  

    záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2021 z 1. júla 2021, o zrušení Elokovaného  

    pracoviska, Malá Bytča 103, Bytča a  Výdajnej školskej jedálne Malá Bytča  

    103, Bytča ako súčastí Materskej školy, Hurbanova 247/5, Bytča  a zriadení Materskej  

    školy, Malá Bytča 103, Bytča a jej súčasti Výdajnej školskej jedálni, Malá Bytča 103, Bytča    

    schváliť. 

   

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. ....../2021 z 1. júla 2021 o určení názvu ulíc  

    a verejných priestranstiev v Meste Bytča. 

 

  



    Komisia sa stotožnila s návrhom, aby: 

    - ulicu situovanú na časti pozemku parc. č. KN-C 3155/212, zastavaná plocha a nádvorie,  

      katastrálne územie Veľká Bytča, nachádzajúcej sa medzi pozemkami parc. č. KN-C   

      3155/197 zastavaná plocha a nádvorie  a parc. č. KN-C . 3155/235 zastavaná plocha  

      a nádvorie označiť názvom Marhuľová ulica 

    - ulicu situovanú na časti pozemku parc. č. KN-C 3155/212, zastavaná plocha a nádvorie,  

      katastrálne územie Veľká Bytča, nachádzajúcej sa medzi pozemkami parc. č. KN-C   

      3155/235 zastavaná plocha a nádvorie  a parc. č. KN-C . 3155/236 zastavaná plocha  

      a nádvorie označiť názvom Broskyňová ulica. 

 

     Komisia odporučila orgánom mesta Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča  

     č. ....../2021 z 1. júla 2021 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev v Meste Bytča,  

     s názvami ulíc: Marhuľová a Broskyňová, schváliť. 

 

5. Delegovanie  zástupcu mesta do rady školy pri Materskej škole, Malá Bytča 103, Bytča  

    – návrh.  

  

     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta tento návrh  

     schváliť.   

 

6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 65/2021 zo dňa 29. 4. 2021 

 

     Komisia sa s predloženým návrhom oboznámila a odporučila orgánom mesta zrušenie   

     uznesenia č. 65/2021 zo dňa 29.4.2021, schváliť. 

 

7. Návrh na schválenie uznesenia podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  

    plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov. 

 

    Komisia sa oboznámila s predloženou informáciou a odporučila orgánom mesta uznesením      

    konštatovať:  
    Po preskúmaní schváleného a platného územného plánu sídelného útvaru Bytča (ÚPN SÚ  

    Bytča) podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona, že v súčasnosti nie sú potrebné jeho zmeny alebo  

    doplnky a netreba obstarať nový územný plán. 

 

8. Podnet na odporúčanie využitia pozemkov parc. KN-C č. 981/34, 982/13 v k.ú. Veľká  

    Bytča (lokalita Sihoť) na zriadenie zberného dvora.  

 

    Komisia odporučila orgánom mesta zriadenie zberného dvora na pozemkoch parc. KN-C  

    č. 981/34, 982/13 v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Sihoť) a začatie s týmto zámerom  

    súvisiacich príprav (zabezpečenie obstarania PD, vyčlenenie finančných prostriedkov na  

    PD, vybavenie povolení a pod.). 

 

9. Podnet na odporúčanie ďalšieho nakladania s majetkom mesta – budova bývalej MŠ na  

    pozemku parc. KN-C č. 385/4 v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Rajčula). 

 

    Komisia odporučila orgánom mesta asanáciu budovy bývalej MŠ na pozemku parc. KN-C  

    č. 385/4 v k.ú. Veľká Bytča (lokalita Rajčula) a začatie s týmto zámerom súvisiacich  

    činností (vybavenie povolenia na odstránenie stavby, zabezpečenie obstarania asanácie,  

    vyčlenenie finančných prostriedkov na asanáciu budovy a pod.). 

 



  

 

10.Renáta Babušíková, Na Sahare 1322/27, Bytča, Miroslav Midula, Okružná 1101/4, Bytča,  

     Ing. Juraj Koch, Švecová 492/35, Bytča - žiadosť o schválenie výstavby IBV  

     „EKO-UHRÍNOV“ na parc. KN-E č. 2348, č. 2246 v k.ú. Veľká Bytča. 

 

      Komisia odporúča orgánom mesta  schváliť vydanie súhlasu k zámeru výstavby IBV 

      „EKO-UHRÍNOV“ na parc. KN-E č. 2348, č. 2246 v k.ú. Veľká Bytča pre žiadateľov:  

      Renáta Babušíková, Na Sahare 1322/27, Bytča, Miroslav Midula, Okružná 1101/4, Bytča,  

      Ing. Juraj Koch, Švecová 492/35, Bytča a jej zohľadnenie v aktualizácii územného plánu  

      mesta. 

       

      (Poznámka: Ing. Juraj Babušík sa zdržal  hlasovania)  

 

 

 

 

Bytča, 17.06.2021 

Vyhotovil: Ing. W. Oszczęda 

 

 

 


